
“a cada cultura a sua jóia”

pontos de contacto entre Lisboa e Roma

punti di contatto tra R
om

a e Lisbona



“Alfinete”
readymade (talvez sec. XIX) 
estrutura metálica com 
incrustações de metal a imitar,
Ø 4cm, 2006

Esta peça apesar de ser de material e 
época muito diferentes do objecto pro-
posto é visualmente duma flagrante 
semelhança.

“Lampadário Etrusco” Um opúsculo do “Lampadário 
Etrusco” de Cortona, outro 
importante bronze etrusco, achado 
nos arredores de Cortona e 
actualmente exposto no Museu 
Arqueológico de Cortona

para Alexandra Ribeiro

de Luciano Mario Rossi



Pequena moeda romana
em bronze

de Marco Borguesi

para Ana Andrade

“Anel”
prata e moeda, 2006



de Barbara Uderzo

“Le Avventure di Pinocchio”
di Collodi

para Ana Caldas

“Causa-efeito”
madeira, fio de couro, prata, 
esmalte, zircões, 
aprox. 10 x 7 cm, 2006

O trabalho em torno do Pinóquio 
apresenta-se em 3 peças de uso cor-
poral, interligadas nas suas relações 
matéricas e metafóricas.



de AGC

Postal do Forum Romano

para Ana Cardim

“Alfinete”
prata, 2006



de nome

CD do Microlugos – “Laudoria 
di Cortona”

A mais antiga recolha de música 
sacra extraída de um manuscrito 
original que se encontra em 
Cortona (onde nasci), na 
Biblioteca da Academia Etrusca

para Ana Margarida Carvalho

“A origem”
balsa, tintas para madeira e cola, 
2,5 x 2,5 x 1,8 cm, 2006

O objecto recebido continha música 
italiana da idade média (séc. XIII d.c). 
Após a audição do Cd, a pintura me-
dieval e as partituras da época inspi-
raram o desenvolvimento de um anel 
policromático em madeira.



de AGC

Imagem de máscaras de Veneza

para Beatriz Filipe Conefrey

“Máscaras de unhas”
5 anéis para 5 dedos, papel e 
lápis de cor, 2006



de Barbara Uderzo

Imagem de prato com tomates 
frescos

“Caixa de Sabores”
alfinete, prata 950, bola de 
esponja, papel impresso, caixa 
aberta – 19,5 x 19,5 cm, caixa 
fechada – 7,5 x 7,5 cm, alfinete – 
11 x 11,0 cm, 2006

para Bia Sade

A caixa de sabores é um mapa de de-
gustação e contém todas as sutis di-
ferenças de gosto que encontramos 
entre uma variedade e outra de toma-
tes: neutro, ácido, doce, rico, crocante, 
frutado e farinhento. 
Cada elemento é uma fatia de toma-
te de tipo diferente e o degustador, 
que prova cada tipo. No conjunto, to-
da a complexidade do sabor e as co-
res desse fruto. 



de AGC

Recorte de jornal da notícia 
sobre exposição de San 
Sebastiano de Antonello da 
Messina

para Carla Castiajo

“San Sebastiano”
broche, plástico e ouro, 4,7 x 4,6 
x 2 cm 2006

Antonello da Messina: Mistério e Mo-
dernidade.
A exposição do ano em “Scuderie del 
Quirinale”



de Enrico Franchi

Porta chaves Roma-Vaticano

para David Pontes

“Gerador”

Objecto que deriva do porta-chaves 
que me foi enviado. Este consiste em 
duas ovais, a oval exterior tem grava-
das as palavras Itália e Roma e duas 
lobas, a oval interior tem em relevo, 
de um lado a basílica de S. Pedro e 
do outro lado o Coliseu. 
No objecto final pus imagens de pes-
soas a mover o centro da peça. Este 
movimento representa todo o proces-
so de concepção e comercialização 
deste tipo de objectos, até às multi-
dões que os vão consumir. 



de AGC

Souvenir “Napolitano”

para Diana Silva

“Pins”
madeira, várias dimensões, 2006
Foi-me enviado um napolitano para 
pôr no carro. 
Em Setembro passado estive duas se-
manas em Nápoles na Bienal de Jo-
vens artistas e reparei que o símbolo 
dessa cidade era um piri-piri. 
Mais tarde quando eu visitei a antiga 
cidade de Pompeia reparei em peque-

nas esculturas e pinturas onde apare-
ciam imagens fálicas. 
Uma das coisas que também reparei na 
cidade de Nápoles é que os homens são 
tremendamente machistas. Daí o piri-
piri que tem uma forma muito seme-
lhante a um falo. O culto que era dado 
ao Falo, a Priapo ou ainda a Baco, na 
antiga Roma, onde era usado como um 
amuleto, o fascínio, que protegia contra 
os encantamentos, as infelicidades e os 
olhares funestos de inveja.
Baseada em todos estes conhecimentos, 
eu fiz um grupo de “pins” em forma de 
falos. E com formas umas muito gran-
des outras muito pequenas e outras com 
formas grotescas. Uma maneira engra-
çada de lembrar a cidade Nápoles.



de Luciano Mario Rossi

“Quimera de Arezzo” Uma fotografia do famoso bronze 
etrusco achado em Arezzo mas 
exposto no Museu Arqueológico 
de Florença.

para Dulce Ferraz

“A serpente, a cabra
e o leão - Europa - Uma 
quimera reconquistada”
prata e alumínio, 8 x 4 cm, 2006

Perante uma antiga obra-prima que 
reúne a coragem do leão, a sabedoria 
da serpente e a agilidade da cabra, 
valores que resumem as necessárias 
linhas para um novo desafio - a aven-
tura europeia - atrevo-me a apresen-
tar esta “quimera reconquistada”...



Série de peças | Cabeças de 
Pinóquio com narizes
madeira e metal, 2006

para Estefânia de Almeida

Imagem da capa do livro
“Le Avventure di Pinocchio”
di Collodi

de Maria Cristina Bellucci



de Andrea Lombardo

Recorte de jornal de Berlusconi

para Hugo Madureira

“Forza Italia” e “ Il Cavaliere”
Imagens virtuais



de Angelo Lonuscio 

“O quarto de litro”
Garrafa de vidro de 1/4 l 

para Inês Nunes

“Pinocchio Ubriaco”
palhinha, prata, 2006

“Pinocchio Ubriaco”
Este tema descreve o personagem em-
blemático de Terras Romanas. 
Pinóquio e a ironia da verdade ou 
mentira apresentada no objecto inspi-
rado no nariz do mesmo.
Uma palha construída a partir de um 
tubo de 48 cm de comprimento e 5 
mm de espessura em prata é o veícu-
lo da satisfação.
A ligação do desejo do ninho italiano 
ao prazer da degustação lisboeta.



de Maria Rosa Franzin

Vidro 

para Inês Sobreira

“Alfinete”
prata e silicone, 2006



de AGC

Liras italianas

para Isa Duarte Ribeiro

“Colar”
2006



de AGC 

Mapa de Roma

para José Carlos Marques

“Penne alla Romana”
pin, prata e papel, Ø 2,8mm, 
2006



de AGC

Rolha

para Leonor Hipólito

“ Booze” 
colar, prata, 2006



Imagem de Cafeteira 
“caffettiera”

para Lúcia Abdenur

de Barbara Uderzzo

“Porta-perfume”
prata 950, 7,2 X 6 cm, 2006

“Bigode”
prata 950 e cabelos, 6 X 3 cm, 
2006

“As recordações existem no tempo. 
Ficam guardadas em nossa memória. 

De vez em quando elas retornam, seja 
uma música, de uma passagem, de 
um local. Nunca como a vivemos, 
mas como a sentíamos. Som, odores 
fortes, ou de flores, luz. Sombra, ruí-
dos, paz e silêncio, tudo fica retido na 
memória como marca de um tempo 
que se foi, de uma paixão ou de mo-
mentos bem vividos”
A propriedade terapêutica das águas 
de Fiuggi era já conhecida no sec.XII, 
na época do papa Bonifácio VIII, Mi-
chaelangelo beneficiou também dos 
seus efeitos. A fama das águas era tal 
que em 1911 foi construído um esta-
belecimentop termal que continua, 
até hoje, a atrair os que precisam de 
tratamento do aparelho urinário.



de AGC

Imagem da porta de igreja 
“Chiesa Villabassa” 

para Margarida Matos

“Cara ou Coroa”
moeda, cobre e latão, 2006

O oposto e o reverso da moeda. Den-
tro e fora, luz ou escuridão. Ambas as 
faces da moeda o ambos os lados da 
porta. É uma passagem entre dois 
mundos.
Should I go or should I stay?



de AGC

Postal do Coliseu de Roma

para Natasha Duncan

“Pulseira”
prata, 2006



de Fausto Maria Franchi

Souvenir de Fiuggi

para Nininha Guimarães dos Santos

“Bacio”
prata e prata dourada,
6,5 x 8 x 3,2 cm, 2006

“Frasco com água”
vidro, prata e água

“Anel” (21 “flores”)
fio de ouro, comp. 10cm, 2006

Fiuggi é uma pequena cidade medie-
val, na província de Frosinome, região 
do Lázio, em Itália, onde existem du-
as nascentes (a fonte Bonifácio VIII e 
a fonte Anticolana) de água mineral 
particularmente indicada para a cura 
de infecções urinárias e cálculos re-
nais.



de Elisabetta Dupréruota

Imagem da “ruota 
dimostrazione” de Leonardo da 
Vinci

para Paula Mourão

“Ruota-dimostrazione”
brincos - prata e granada, 2006



de AGC

Selo de carta

para Rita Faustino

“Lisboa – Roma”
envelope e papel de carta em 
prata, 2006 



de AGC

Postal da Basílica de S.Pedro no 
Vaticano

para Sofia Sobreira

“Brincos”
Prata, 2006



de Roberta Barnabei

Imagem de uma abelha

para Sónia Graça

“Cera Perdida”
aneis, cera de abelha, Ø 12 mm, 
2006



de AGC

Postal da Piazza di Spagna
em Roma

para Suzana Rezende 

“I-I“
prata pintada e ouro,
2,3 x 1,5 x 0,3 cm

Pontos de encontro, estão em toda a 
parte, em arquitectura, na natureza, 
em física e em nós (pessoas).
Pontos que se cruzam através de uma 
medida. Esta medida pode ser repro-
duzida de forma simplificada.
Riqueza contra o vazio.



de AGC

Postal da Fontana di Trevi em 
Roma

para Teresa Dantas

Tamanho aproximado da peça  
5.5 x 4 x 2 cm.

A imagem de “La fontana de Trevi” 
que me chegou de Itália inspirou-me 
para criação de um alfinete de carác-
ter contemporâneo utilizando a pra-
ta, o âmbar, a turquesa e a pedra, 
que é uma representação, segundo es-
tética presente deste monumento bar-
roco de 1762.
A arquitectura, a escultura, a água e 
o som, são simbolizados pelos elemen-
tos que constituem a minha jóia.
O espaço circular representa o arco 
triunfo, a turquesa a água, a figura 
central em prata representa Neptuno, 
o relevo lateral em prata, representa 
o mundo vegetal, o âmbar, as rochas 
e pedra de mookaite (jaspe) os cava-
los-marinhos.



de AGC

Imagem das tabuletas em 
Sicília

para Teresa Milheiro

“Cefalus de Palermo”
broche, prata, osso, resina cristal 
e aço, 8 x 6,5 x 1,5 cm, 2006

Com base na fotografia que me foi envia-
da, fui investigar um pouco a cerca das 
cidades que constavam neste placar da 
Sicília.
Houve uma cidade em particular que me 
chamou á atenção devido á existência du-

mas “Catacumbas los Capuccinos”. 
Estas catacumbas datam de 1599, altura 
em que sacerdotes locais mumificaram um 
monge considerado Santo de forma a que 
pudesse ser venerado ,tendo-se depois tor-
nado comum esta prática, com todos os que 
queriam conservar os seus entes queridos.
Ora em virtude do tema “morte” estar mui-
to presente no meu trabalho , desenvolvi 
um alfinete em que utilizei a forma do pla-
car por me fazer lembrar as criptas onde 
jazem estes mortos 
A peça é composta por cinco sarcófagos 
com dois níveis de profundidade diferen-
tes, três deles mais fundos onde jazem al-
gumas caveiras em osso em alusão aos 
mortos das catacumbas, os outros dois são 
menos profundos e um deles tem a sina-
lética de Palermo porque é lá que se en-
contram as catacumbas e a outra tem a 
sinalética de Cefalú ,que me faz lembrar 
cefalo - cabeça pois utilizei só cabeças em 
vez de corpos inteiros e ao mesmo tempo 
as duas palavras juntas fazem lembrar 
“cabeça palerma”.
Para terminar utilizei resina cristal para 
conservar as fotografias e os crânios intac-
tos no mesmo sítio ou seja uma tentati-
va de mumificação destes.
Esta é a minha interpretação da fotogra-
fia de acordo com o tempo restrito para 
a execução da peça.



de Rita Marcangelo

Selos de carta  italianos

para Tereza Seabra

“Colar”
pinturas em marfim, pintadas 
por  António Marques, 2006




